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 چكيده
اي داشته و از منظرهاي مختلف اخالقـي،   در فرهنگ اسالمي، نهاد وقف نقش ويژه

هت تـرويج ايـن   حقوقي و اقتصادي به آن نگريسته شده است. از سوي ديگر به ج
سازي آن در بين مردم، نياز به معرفي و شناخت بيشتر  سنت حسنه و براي فرهنگ

رو مسئله اين نوشـتار ايـن اسـت كـه از      كاركردهاي اين نهاد ضرورت دارد. ازاين
آيات قرآن چه كاركردهايي براي وقف قابل استنباط است؟ با توجه به اينكه وقف 

استعمال نشده اسـت بـه لحـاظ روشـي بـراي      در معناي اصطالحي خود در قرآن 
استخراج آيات مرتبط، از حوزه معنايي مباحث معناشناسي استفاده شده اسـت. در  

احسان، انفـاق،  «هاي  اين راستا در گام اول با تحليل معناي اصطالحي وقف، واژه
عنـوان واژگـان حـوزه معنـايي      بـه » الحسنه، صدقه و باقيات الصـالحات  برّ، قرض
ها، آيات مـرتبط   گيري از اين كليدواژه ؛ در گام دوم با بهرهاند شده ييساشنابخشش 

شناسـي مفـاد آن آيـات     استخراج شده و با نگاهي توصـيفي و تحليلـي بـه گونـه    
تـوان  پرداخته شده است. از آيات قرآن كاركردهـاي زيـادي را بـراي وقـف مـي     

كردها به هشـت مـورد   عنوان درآمدي بر اين كار استنباط كرد كه در اين نوشتار به
كـاركرد معنـوي، كـاركرد اقتصـادي، كـاركرد علمـي و       «آن اشاره شده است كـه  

 . هاست آناز جمله » فرهنگي، كاركرد اخالقي و كاركرد اخروي
 صدقه جاريه،وقف، انفاق، كاركرد وقف، قرآن. ها: كليدواژه
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 مقدمه
نون در همه جوامع است كه از صدر اسالم تاك حسنه يها سنت نيتر قف از با سابقهو

در عمـر   كـه  ييهـا  يها و دگرگون همه نوسان رغم بهتوجه بوده و  مسلمين در كانون
گوناگون  يها نهيدر زم يؤثرارزشمند و م اريآثار بس بوده، ه آنها مبتالب دخو يطوالن
 عنوان به دتوان يگذاشته است و همچنان م يبر جا ... و ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ

بعـد از   مطـرح باشـد.   يدر جوامـع اسـالم   اه نهيزم نيعوامل در ا نيتراز مؤثر يكي
انقالب اسالمي، يكي از اهداف اصلي متوليان اوقاف اين بوده كه اين سنت حسـنه را  

هايي مانند برگزاري همايش، چـاپ كتـب و   با برنامه رو نيازادر جامعه ترويج دهند 
ـ ازا. انـد  بـوده ركردهـاي آن  معرفي وقف و فوايـد و كا  به دنبالانتشار مقاالت   رو ني

آثاري در زمينه كاركردها و فوايد وقف نگاشته شده ولـي اغلـب ايـن تحقيقـات از     
هـايي كـه بتوانـد جوانـب متعـدد      اند و پژوهشـي اي خاص به موضوع پرداختهجنبه

 كاركردها و فوايد وقف را مطرح كند كم تر مورد عنايت پژوهشگران بوده است. 
ها، آمارها حاكي از آن است كه وقف ا به گزارش برخي پژوهشاز سوي ديگر بن 

ها نسبت به گذشته روند نزولي به خود گرفته است و در جامعه كنوني مـردم  و موقوفه
مهم دارند. اين روند نزولي معلول علت متعددي اسـت كـه    مسئلهرغبت كمتري به اين 

(نـك: مهتـابي   . اسـت ي اين علـل پرداختـه شـده    شناس بيآسبه  ها پژوهشدر برخي 
ترين علل كم شدن وقف، اين رسد يكي از اصلي: سراسر اثر) به نظر مي1392زيناب، 

اطـالع كـافي   باشد كه مسلمين نسبت به ارزش و كاركرد اين سنت حسـنه آشـنايي و   
 كه آنها را به سمت اين عمل برانگيزاند وجود ندارد. يا زهيانگ رو نيازاندارد و 

بـه ايـن سـنت حسـنه،      يبخش رونقتوان گفت براي مه ميبر اساس اين دو مقد
ضرورت دارد به تبيين كاركردهاي آن پرداخته شود. سؤال اصلي كه اين مقاله در پي 
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به آن است، بدين شرح است كه بر اساس آيات نوراني قرآن كـريم چـه    ييپاسخگو
كه از  كاركردهايي براي وقف متصور است؟ با جستجوي در منابع اطالعاتي پژوهشي

منظر آيات به بررسي كاركردهاي وقف پرداختـه باشـد يافـت نشـد و ايـن مطلـب       
 .دينما يمضرورت پژوهش در اين زمينه را دوچندان 

 روش تحقيق. 1

مستقيم در قـرآن اسـتعمال    صورت بهبا توجه به اينكه وقف از اصطالحاتي است كه 
از  يشناسـ  مفهـوم م است زا البراي بررسي كاركردهاي وقف ابتد رو نيازانشده است 

، حـوزه  يشناسـ  مفهـوم اين اصطالح متشرعه صورت گيرد و در گام بعد با توجه به 
معنايي وقف در واژگان قرآني استخراج شود. الزم به ذكر است كه منظور از حـوزه  
معنايي واژگاني هستند كه از جنبه داللي با يكديگر مرتبط بوده و داراي اشـتراكاتي  

وم الزم است با استفاده از واژگان حوزه معنايي وقف به اسـتخراج  هستند. در گام س
 يشناس گونهحليلي به ت - يتوصيف به شكلآيات مرتبط پرداخته شود و در گام آخر 

به تبيين كاركردهاي وقـف   يشناس گونهمفاد آيات اقدام خواهد شد و از رهگذر اين 
جامع و مانع به ايـن   صورت به اقدام خواهد شد. البته مدعاي اين مقاله اين نيست كه

 سؤال جواب داده بلكه اين پژوهش طرح بحث و درآمدي در اين زمينه است.

 مفهوم شناسي وقف. 2

 :ش 1375وقف در لغت به معنـاي حـبس شـدن/كردن و نگـه داشـتن (طريحـي،       
چهـار   »ق ف و«) است. ماده 200/ 13: 1430) و مكث كردن (مصطفوي، 5/129

) و در همه موارد به 24، صافات/31، سبأ/30 و 27انعام/( رفته مرتبه در قرآن بكار
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ين ؛ بنـابرا از كـاربرد اصـطالحي اسـت    و متفـاوت معناي لغوي استعمال شده اسـت  
 ي مشتقات ماده وقف راهگشا نيست.جوئ يپ

شـود و  بندي مفاهيم ديني، وقف از جملـه مباحـث فقهـي قلمـداد مـي     در طبقه
وقف ناگزير از مراجعه به كتب فقهي هسـتيم. شـيخ   براي تعريف اصطالحي  رو نيازا

 ««طوسي در تعريف اصطالحي وقف آورده اسـت:  
: ق 1387(طوسـي،  . و جـارى سـاختن منفعـت اسـت     كاصل مل نگه داشتنوقف 

ر به گفته محقق كركي ظاهراً برگرفته از فرمايش پيامب ازآنجاكهين تعريف . ا)3/286
)، 4/95: 1411نسـائي،  ( : اند: بوده كه فرموده) اكرم (ص

، ؛ محقق كركي427: ق 1388، مورد پذيرش فقهاي بعد از او قرار گرفت است (حلي
ين وقــف در تعريــف شــرعي و ؛ بنــابرا)3/163: 1410؛ شــهيد ثــاني، 9/7: 1414

آن اصل مورد اعطاء منع و حبس اش به معناي نوعي از عطيه است كه در اصطالحي
 ). 22/55: 1421شود. (مغنيه، شود و منفعت آن آزاد گذاشته ميمي

  و امـوال  هيحبس سرما يمعنا  به  وقف آمده است فيتعر  كه در »سيتحب«واژه 
و خدمات (البته  ديتولهاي اقتصادي از جمله فعاليت رياز قرار گرفتن در مس  موقوفه
 »سيتحب«فقها در توضيح منظور خود از  .ستين واقفان)  دافضوابط و اه تيبا رعا
و   رقبـه   ناز منتقـل سـاخت    يريو جلـوگ   منع يبه معنا نجايدر ا  حبس«اند كه آورده
(نـك: شـهيد   . »اسـت  با عناويني چون بيع، هبه، اجاره و ..  يگريد  وقف به هيسرما

ـ  در مبا) همچنـين  2/58: 1421؛ مغنيـه،  3/163: 1410ثاني،  و غالـب   يحـث فقه
ـ   اسـت از درآمـد مـال     الزم  اول  در مرحلـه   كه  ها آمده است نامه وقف صـرف   يوقف
درآمـد   يو هم بتوانـد دارا   شود تا هم سالم بماند مال وقفيو اصالح خود  راتيتعم
 كـه مـورد   )نيمـواز  تي(با رعاي وقف يها هيسرما  درآمد  شيافزا  يعني شود، يشتريب
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). 11: 1388(خيرآبـادي،  در جهت تحقق اهداف واقفان اسـت.   زيشارع و ن تيرضا
 است.  »قرار دادن هياللّه و صدقة جار ليسب يآن را ف  بهره« يعني ليتسبمنظور از 

كه  است يگذار هيسرما ينوع در اصطالح وقفي بايد گفت: بند در جمعبنابراين 
 ساتير تأسايدر اخت انشرعاً و رايگ آنمنافع محفوظ بماند و  ديبا هياصل سرمادر آن 

. ارتبـاط معنـاي   مقبـول برسـد   يازهايبه مصرف ن و اشخاص مخصوص ايشخص  اي
لغوي و اصطالحي آن در بيان اين نكته است كه تحبيس مال و تسبيل منـافع، مـانع از   

 )25: 1391(ناصري و همكاران، . شودي اين اموال در مصارف ديگر ميريكارگ به

 . تاريخچه وقف3
نك: قرآن كريم، سوره ( نهاده شده يآدم در سرشت ،يرخواهيو خ تعاون ،يدوست نوع

و  موصول به آنها در ام يبرا يراه آنها و قياز مصاد يكيعنوان  و وقف به )8شمس/
) 52-17: 1392(نك: حيدري و همكـاران،   وجود داشته است زيقبل از اسالم ن انياد

غـرب و شـرق جهـان بـود؛ و اداره     اين عنوان پيش از اسالم بين پيروان اديـان در  
ها، موبدان و كاهنان از منافع موقوفـات  ى اُسقفزندگها،  ها، آتشكده معبدها، صومعه

) و شيخ صدوق به نقل از امـام صـادق   43-31: 1351 ،يمصطفونك: . (بوده است
، (ابن بابويـه . كردندهاي خود وقف ميالسالم آورده است كه مجوس بر آتشكده عليه

اسـالم   بلكـه  سـت؛ ياسـالم ن  يسـ يتأس هاينتاز س ) بنابراين وقف4/251: 1413
تأييد و نسبت و مقبول  كويعمل ن كيعنوان  را به نيشيو ملل پ انياد يجار ي هريس

. البته در جهان اسالم، اين سنت پسنديده رونقي زايدالوصف كرده استبه آن ترغيب 
اري از پشتوانه احكام شرعي، به ي اسالمي و برخوردنيب جهاني از رياثرپذيافت و با 

هـاي مختلـف مـذهبي، فرهنگـي، اجتمـاعي و      دار در زمينـه شكلي استوار و جهـت 
 اقتصادي به جريان خود ادامه داد. 
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و در تمـام حسـنات،    اند ناطققرآن  السـالم  عليهمحضرات معصومان ه كاز آن جهت 
آن معتقد  حكم بهمؤمن و  ياله يگران به وحيقبل از د و دارند عهدهامامت امت را به 

ـ ب اهـل و  و سـلم  والهه يعل اهللا صلي ي، لذا رسول گراماند عاملامِ آن كو به اَح معصـوم آن   تي
 اند.  ردهكاقدام به وقف  السالم هميعل حضرت

كه ايشان اموالي را وقـف   ن آمده استيچن و سلم والهه يعل اهللا صلي يامبر گراميدرباره پ
: : رساندندمصرف ميهمانان مي كردند كه از عوايد آن، به

بنـا بـر    )341 /2 :ق 1385 ،حيـون ابن( 
هاي مخيريق از نخستين موقوفات پيامبر اكرم بوده اسـت.  هاي تاريخي زمينگزارش

از علماي ثروتمند يهودي بود كه اموال زيادي داشـت و  د: مخيريق يگوابن هشام مي
امبر آن امـوال را وقـف   يت به رسول خدا بخشيد و پيآنها را در اواخر عمرش با وص

(ابن هشـام،   : رد: كعام 
 ،يچنـاران اير موقوفات پيامبر اكرم نـك:  ؛ براي اطالع بيشتر درباره س1/518  :تابي

1381 :28-29( 
در بـاره   است.  السالم عليهدر رتبه بعد پرچمدار اين سنت حسنه اميرالمؤمنين علي 

(ابـن   .  حضرت آمده اسـت:  آن 
 ييها چشمه السـالم  عليه يعلخي آمده كه همچنين در منابع تاري .)2/340: 1385حيون، 
  سـپس   كـرد  ايرا اح يموات فراوان يهانيو زم  كرد  جاديا نهيو مد  قهيسو نبع،يرا در 

. ايشـان در  مسـلمانان قـرار داد   يآنها را از ملك خود خارج ساخته و صـدقه بـرا  
تن كامل اند و مهاي خود را وقف نمودهآخرين وقف نامه خود تمامي اموال و دارايي

(ر.ك: خوشـنودي،   اين وقف نامه در كتب تاريخي و حديثي متعـددي آمـده اسـت.   
اند و در  ) ساير اصحاب پيامبر نيز از اين مسابقه در خيرات عقب نمانده166: 1391
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ور، (ابن ابي جمه ه روايتي از جابر نقل شده كه 
ـ ى مـالى باشـد مگـر ا   يه داراى تواناكسى ك) نبود از صحابه 3/261 : 1405 ـ ن ي ه ك

انـد.   رد. همچنين از كاروان نيكوكاران زنـان نيـز جـا نمـاده    كمقدارى از آن را وقف 
نقـل كـرده    سالم اهللا عليهادر باب الصدقات، اوقافي را از حضرت زهرا نى يلكاالسالم ثقة

ت يرا وقف فرموده و تول ياموال هايصلوات اهللا علطمه زهرا برا، فاكقه يحضرت صداست كه 
ـ  يآنگاه به امام مجتب مالسال هيعل نير المؤمنيآن را به حضرت ام  هماالسـالم يعل يحسن بن عل

و بعد از آن حضرت به فرزند   هماالسالميعل ين بن عليد شهداء حضرت حسيسپس به س
) 13/446: 1429(كلينـي،   پردمحض س يباشد، نه علو يو فاطم يه علوكتر  بزرگ
ه مال خـود را بـه عنـوان وقـف،     كده است يرس السـالم  هميعل نير معصومين از سايهمچن

ه كده است يرس السالم هيعل شهداءالد يدر باره حضرت س ياند؛ حت قرار داده يصدقه جار
 خريـداري ه به شصت هـزار درهـم   ينوا و غاضريف خود را از اهل نيقبر شر ينواح

 شان تصدق نمود.يآن را بر افرمود و 
و  يبا فتوحات اسالم جيتدر به يول نبوده، اريتعداد موقوفات بس صدر اسالم، در

 زانيهمان م به ،يبهتر شدن وضع مسلمانان از نظر مال ايو  ياسالم يهانيگسترش سرزم
 انيدر زمان حكومـت عباسـ   نمود. دايگسترش پ يفيو ك يموقوفات آنها هم از جهت كم

از منـابع عامـه    ياز راه موقوفات و صدقات مقدار آن روز، يماسال يدر كشورها اًبيتقر
ي به خـود گرفـت   توجه قابلدر دوره صفويه وقف در ايران رشد و شتاب  .شد يم نيتأم

ولي با سقوط صفويان اين شتاب كندتر شد. تا اينكه با پيروزي انقالب اسـالمي ايـران و   
اي بـر جريـان احيـاي    يانت از موقوفـات، روح تـازه  تأكيد رهبران نظام بر حفاظت و ص

 .اين بار سنگين بر گرده سازمان اوقاف است اكنون همموقوفات دميده شد و 
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 . كاركردهاي وقف4

در آيات قرآن بـه معنـاي لغـوي آن     »وقف«گذشت مشتقات ريشه  قبالًهمچنان كه 
آيات مـرتبط بـا    اند و جستجوي آيات با كليدواژه وقف براي استخراجاستعمال شده

در فرهنگ اسالمي ماهيت وقف،  كه ييازآنجا. ولي برد ينميي جا بهوقف مصطلح راه 
شود كه به خاطر رضايت خدا و اي از انفاق، صدقه، هديه و بخشش را شامل ميگونه

توان گفت اين اصطالحات همگي با شود، ميمصالح خلق از ملكيت مالك خارج مي
 ته و به يك حوزه معنايي تعلق دارند. ي داشپوشان هممفهوم وقف 

از جمله قرائني كه مؤيد اين سخن هست عملكرد كليني در الكافي است. كليني 
چند روايت محدود در رابطه با وقف آورده است كه اوالً آنهـا را در كنـار روايـات    

در مقام عنوان گذاري براي اين روايـات در عنـوان    اًيثانبيانگر صدقه آورده است و 
: ي لفظ وقف از لفظ صدقه استفاده كرده است: جا بهاب، ب

 ).13/444: 1429 (كليني، 
ـ « ،»صدقه« چون  تعابيرى اب» وقف«از همچنين در روايات نيز   ،»ةصدقة جاري

 »صـدقه مبتولـة  «)،100/181: 1403مجلسي، » (صدقه مقبوضة«، »صدقة موقوفة«
مسلم در صحيحش روايتي از مثال  عنوان بهاست. ياد شده ) 13/466: 1429(كليني، 

: كند: پيامبر اكرم را چنين نقل مي
تا: (صحيح مسلم، بي 

سـنن   الوسائل باب الوقف و الصـدقات،   هاىاين روايت به اختالف در كتاب )؛5/73
نقل شده است. همچنين در كتب روايي در رابطه   سنن النسائى و كنز العمال ابى داود،

ن ابيطالب، امام صادق و موسي بن جعفر، امام ائمه معصومان مانند علي ب هايوقف با
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: 1429 (نـك: كلينـي،   «« اين تعبير آمده است:السالم  رضا عليهم
السالم  علي عليه نامه فشيخ صدوق وق. )4/249 : 1413بابويه،  ؛ ابن457 و 13/422

 را با اين تعبير آورده است: 
 ).4/248 : 1413(ابن بابويه،  

كه شيخ مفيد در  طور همانتوان گفت تلقي از وقف همان صدقه بوده مي نيبنابرا
 دهد: توضيح مي گونه نياوف و الصدقات ابتداي كتاب الوق

با اين امتياز كه نـوع خاصـي از صـدقه اسـت كـه داراي      . )652: 1413مفيد، (
ي خاصي هست. در اين راستا برخي از علما از داللت برخي آيات شـريفه  ها يژگيو

ح شده در قران عنـوان  هاي مطربر وقف سخن گفته و وقف را يكي از مصاديق واژه
، الحسـنه  قـرض به آيات مربوط به احسان، انفاق، برّ،  توان يماند كه از آن جمله كرده

صدقه و باقيات الصالحات اشاره كرد. بروجردي در جامع احاديث الشيعه، در ابتداي 
بروجردي، ( كتاب الوقوف و الصدقات، آيات مربوط به قرض و صدقه را آورده است

 )24/224: ش 1386
است كه با استفاده از كليدواژگان  صورت نيبدروش كار در اين تحقيق  رو نيازا

كه بيانگر حوزه معنايي وقـف   »صالحات و احسان اتيصدقه، قرض، انفاق، بر، باق«
)، آيات مورد نظر اسـتخراج شـده و در   111: 1397اخوان مقدم و خلجي، ( هستند

ـ بند طبقهمرحله بعد به  ه شـده و بـا تحليـل توصـيفي سـعي در      ي اين آيات پرداخت
 ي كاركردهاي وقف بر اساس آيات مذكور شده است.شناس گونه

ي شـناخت بهتـر و   ها راهيكي از  ل همچنين بر اساس اصل 
تر مفاهيم، توجه به مفاهيم قطب مخالف آن است. با توجـه بـه مفهـومي كـه از     دقيق

اثر مال و كنز مـال از مفـاهيم تقـابلي آن هسـتند؛     وقف ارائه شد، مفاهيمي چون تك
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تـر ابعـاد   تر و دقيـق فهم جامع رسان ياررو آياتي كه در اين رابطه هستند نيز ي ازاين
 مسئله است.

 . كاركرد اخالقي: وقف ابزار وصول به آزادگي، ايثارگري و تثبيت نفس4-1
تقدم داشتن ديگـران بـر    يكي از منازل اخالقي، منزل و مقام ايثار است كه به معناي

خود است. يكي از مصاديق بارز اين ايثارگري وقف است. اين كاركردي است كه از 
حبس مـال   يعنوقف ي«شود چون در تعريف وقف آمد كه تعريف وقف استخراج مي

بـر   .»از مـردم  خـاص  يگروهـ  ايعموم  يو آزاد گذاشتن انتفاع از آن برا ييدر جا
 آن، الزمـة است كه  مردم يبرا يانتفاع از مال وقف احةاباز  سخناساس اين تعريف 
كـه   يكس واقع بهآن است كه  نيب نيدراظريف  نكتة. آنان است يآزاد گذاشتن آن برا

از  اخـودش ر  دينخست با ،تا منافعش به ديگران برسدمالش را آزاد كند  خواهد يم
را از  آن تواند يم چگونه باشد، شيكه در بند مال خو يكس و آزاد گرداند. درهان آن

 يآزادگ ياست برا يراه وقف، نيبنابرا عموم قرار دهد؟! اريخود جدا كند و در اخت
 و اين يعني اوج ايثار.  دهد يم خود قرار دوبنديقانسان را در  هر آنچهاز 

آزادي و آزادگي بر اساس اينكه مضاف اليهش چه چيزي باشد قابل تقسيم بـه  
ـ گ يقرار م »از« ي هاضاف حرف ،يلمه آزادبعد از ك يگاهاست:  دودسته و گفتـه   ردي

بعـد از  ؛ گاهي از مال يآزاد اي از مقام، يآزاد اي ،ينفسان يز هواهاا يآزاد :شود مي
 يآزاد اي ،انيدر ب يآزاد :شود يمگفته و  ديآ يم »در« ي هاضاف حرفي آزادي كلمه
هاي دسته دوم اسـت  اديهاي نوع اول مقدم بر آزدانسته است كه آزادي .شهياندر د

ـ يب يها يآزاد اشد،ب كه در بند مال و جاه يسا كچون ت او  يبـرا  يسـود   چـه  يرون
  اسـت و موجـب    كـه وبـال   ينـه آزاد  نوع اول، ينوع دوم، بدون آزاد يآزاد دارد؟
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» از مال و در بند بـودنش  يآزادگ« ي هنيزم ،يهرگونه سخاوت ماليا  وقف .خسران
ـ طر نياو از  كند يا فراهم مر ـ  قي ـ  يهـا  مكرمـت   بـه   را  يروح و روان آدم  ياخالق
ـ اسـت و ا  يآزادگ ي هيروح رسد، يم  كه از مال به انسان ينفع نيباالتر .ديآرا يم   ني

 )58-57: 1389 ،ييبابا(نك:  مال است نه در حب آن. ثاريا  در  نفع، فقط
آن انفاق كننده واقف و   بينص مال،  سود را از نيشتريو انفاق و مانند آن ب وقف

رسـيدن بـه آن از   كه  رساند يم  يو آزادگ ياز وارستگ يا او را به درجه رايز كند؛ يم
تعبير قرآن از اين نكته ظريـف   .ستيممكن ن زين و اعمال صالح  تاعباد طريق ساير

هرچـه   )272 (بقـره/   فرمايد است كه مي گونه نيبد
 كننده انفاق ،كند يسود م آنكه انفاق، رد يعني رسد؛ يآن به خودتان م سود د،يكن انفاق
ـ فرما يم. يا در آيه شريفه ديگري است ) 7 (اسـراء/  ««: دي
 يبرا  كه  تاس  ياتياز مفاد آ ريغ ياتآ نيمفاد ا. ديا كرده خودى به يكد نينكى يكاگر ن
است و   سود انفاق در خود آن :ديفرما يم هيآ نيا اند. پاداش بزرگ وعده داده انفاق،

آنچه پاداش و بازتابش،  نياست ب فرق خواهد آمد.  آن يپ  در  زين يالبته پاداش بزرگ
 ي هيآ .شود يپاداش محسوب م  خودش  آنچه  با خواهد آمد، ندهيدر آ

شـما    يبـرا   و انفـاق، نخسـت   يسخاوتمند :ديفرما يم )272 (بقره/ 
در خود انفاق و وقف   ني؛ بنابرااند كننده  افتيدر  آنان كه يبرا  سودمند است و سپس

و آن تثبيـت نفسـي وارسـته و     بـود   از آن غافـل  ديكه نبا است  يلتيو مانند آنها فض
ه آيه مطمئن است كه در 

 ) به آن اشاره شده است.265 /بقره(



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    198

 

 . كاركرد اقتصادي: وقف ابزاري براي تحقق عدالت4-2
 ه با توجه به آيه 

عدل و قسـط در   هاقام ارسال رسل و انزال كتب، ميانياز اهداف  يكي )25 /(حديد
عـدالت  شود كه اقامه عـدل و محقـق شـدن    . از آيات قرآن استفاده ميجامعه است

ثروت در دسـت   نباشته شدنااز  يريجلوگ" دو امرحداقل تحقق  منوط به ياجتماع
 هيآاست. "جامعه از رفق دودنز» و«د محدو يا عده

انـدوزى و   ثـروت  حاًيصـر  )34 /توبـه ( 
: ش 11374 كارم شـيرازي و همكـاران،  (م رده استكم يسازى اموال را تحر نهيگنج

ه هيآ ) و از طرف ديگر در7/394 
اقشاري چون يتيمان، به  ء ياختصاص ف ليمقام تعل در )7 /(حشر 
م دست به ين اموال عظيه اكن به خاطر آن است يا :ديفرما يمها مساكين و ابن سبيل

 . ازمندان از آن محروم نشونديان ثروتمندان شما نگردد، و نيدست م
. كند يموقف موجب پيشگيري از تكاثر، و زمينه ايجاد توازن اجتماعي را فراهم 

مار كه از توابع تكاثر ثروت به ش يطلب ادهيزوقف از استكبار، اسراف،  گريد عبارت به
در نهايت رشد و توسعه اقتصادي را  و يو موجبات عدالت اجتماع كاهد يمآيند مي

 كند. مهيا مي
شـد و توسـعه مطـرح    و رعـدالت اجتمـاعي    وقف بر ريسخن از تأث يقته والبت

ـ همـه ابعـاد و زوا    توانـد  يم  ييتنها  كه وقف به ستيمعنا ن نيهرگز به ا شود يم  ياي
 يدر اقتصاد كشور به منابع مـال   كه  يبه طور رديبرگدر  ملت را كيگوناگون اقتصاد 

 يمـال  ميعظ هيسرما كيعنوان   به  وقف  است كه نيبلكه منظور ا نباشد، يازين گريد
ـ به ا نيهمچن .داشته باشد  يتوجه  نقش سازنده و قابل وسو سمت نيدر ا تواند يم  ني
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 كـه  آنمصارف   ياصل  موارد  درآمد وقف را از كه برخالف اهداف واقفان، ستيمعنا ن
و   ياقتصـاد   و آنها را در راه تحقق اسـتقالل  ميمنحرف كن ها آمده است، نامه در وقف

  .ميو به مصرف برسان ميريرشد و توسعه به كار گ
ـ وقـف را ن  ميعظـ  يهـا  هيسـرما  توان يم  كه  است نيا قتيحق  گـر يهماننـد د  زي
ـ را در جر  واقفـان   اهـداف  قف،ي وشرع نيمواز همه جوانب تيبا رعا ها هيسرما  اني
به حالـت تحـرك و    ركود  حالت  قرارداد و آنها را از يو خدمات يديتول يها تيفعال
) ياسيو س( يو استقالل اقتصاد  به رشد و توسعه لهيوس نيبه ا  تا  كرد  تيهدا ييايپو
كه  افزوده شود اوقاف يها هيبر سرما نيكند و همچن توجه قابلو  انيشور كمك شاك
 )11: 1388خيرآبادي، ( است. واقفان اهداف يدر راستا اًنيقي رام نيا

هاي حكومت اسالمي اسـت،  زدودن فقر از جامعه عالوه بر اينكه جزء مسئوليت
) 1/364: 1405ابن ابي جمهـور،  ( ف معروفحديث  از

م هست. در جامعه گـاهي اوقـات   شود كه وظايف افراد جامعه اسالمي هاستفاده مي
شود كه صرف پرداخت واجبات مالي باعـث از بـين   زياد مي قدر آن يطبقاتاختالف 

آن مسـئوليت نسـبت بـه يكـديگر و      رو ازاينشود، رفتن فقر و اختالف طبقاتي نمي
هاي مالي مسـتحبي چـون   شود و اينجاست كه نقش سنتكفالت همگاني ساقط نمي

فقر و برقراري عـدالت   بردن نيازبتواند گامي در راستاي مي شود كهوقف آشكار مي
در مـال   شـود  يسؤال م ع)( از امام صادق يثيدر حداز سوي مؤمنان برداشته شود. 

ـ  پاسـخ  حضـرت ؟ واجـب اسـت   ،تانسان چه مقدار زكا  كـات ظـاهر و  : زدهـد  يم
 حضـرت  را. هـر دو  عـرض كـرد:   )ي(راو زكات باطن را؟ اي ييگو يم (متعارف) را

و پنج درهم و اما مالك در زكات باطن  ستيهزار درهم ب ره ردرزكات ظاه فرمود:



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    200

 

 اسـت،  ازمندتريكه او ن يو در موارد يريبرادرت را در نظر بگ  يازهاين  كه  است نيا
 )7/18: 1429(كليني،  .يمقدم ندار وا رخود را ب

 . كاركرد عبادي: وقف ابزاري براي تقرب معنوي4-3
ـ  ن افـزون يو در ابود  خواه ادهيزر جمع مال، عت انسان، ديطب ، حـق و باطـل و   يطلب

: شد: ياند ياثر در اموال مكه با عالقه فراوان به تكشناسد، بل يحالل و حرام نم
ـ يپا يب ران ويكن بيو اگر خزا )20 /فجر(  ـ را در اخت يان رحمت اله ار ي

:  نـد:  ك ياش را انفاق نم يياز دارا يا ذره داشته باشد، از ترس تمام شدن،
ن بخل يا )100 راء/(اس 

 يخدا وند دهد.يرا با خود پ يل اخالقيتواند همه رذا يندارد و م يتيعت، محدوديطب
ـ  را به بشر يدوست مال كخطرنا يمارين، بكمسبحان، از هر راه م شناسـاند و بـا    يم

ـ  (نـك: سـوره تكـاثر)    ديز از راه تهدين يا برهان و گاهيا موعظه يجدال احسن  ا ي
خواند و تنها راه درمـان را   يب، انسان را به اصالح و درمان آن فرا ميق و تحبيتشو

 .داند يل اهللا ميسب يانفاق ف
ـ ان آثـار و بر يدر م يمحور اساسدانسته است كه   يات انفـاق، پـاداش معنـو   ك

ست، گرچه ين يعنصر محور يپاداش ماد يعني؛ يويدن ياست نه پاداش ماد ياخرو
)  گـاهي  12/321: ش 1388جوادي آملي، ( امالً مطرح است.كت مال كبر عنوان به

اوقات شيطان با به انحراف كشاندن اصل كار عبادي در صدد اسـت مـا را از مسـير    
 كوشـد جـاي نتيجـه فرعـي    ه بيان ديگر مي، بو صدقه به تكاثر اموال بكشاند انفاق

جـا  رشد و تعالي معنوي و اجر و بركت اخـروي) را  ( ركت مال) را با نتيجه اصليب(
د  كند. چون برخي آيات ماننـد   بجا
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يانگر اين هستند كه چنين زمينه بيماري در انسان است و ) ب21-19 معارج/( 
مـال  شاند و كاثر در اموال بكما را به تكند با بهره بردن از اين زمينه شيطان سعي مي

ـ كشـتر بخشـش   يبه مالِ ب يابيبپروراند تا به طمع دست دوست ـ م. اين گونـه انفـاق،    ني
اينجاست  ه آغاز درد است نه درمان آن.ك استيدن يا برايمال و دن يبخشش مال برا

و فرد واقف با قطع ملكيت  شود يمكه نقش اساسي اعمال عبادي چون وقف روشن 
وقـف  ن ي؛ بنابرانمايد كن شهيرتواند زمينه بيماري مال دوستي را در خود ملكش مي

و واقـف را دگرگـون    داشته باشد، گرانيد  يبرا يا دهيو فا رياز آنكه خ شيو پ شيب
ـ   يجان او را از وابسـتگ  رايز كند؛ يم يمعنو يها افتيمستعد در و بـاران   رهانـد  يم

السـالم   عليـه  رمؤمنـان ينـه ام ين زميدر همـ  .كند يم  يرا بر سر او جار يو وارستگ هيتزك

ـ فرما يم  :1414 ،شـريف رضـي  ( : د: ي
د؛ نه ينكات حفظ كمانتان را با صدقه و اموالتان را با زي؛ اصبحي صالح) 146مت كح
نيوي در آن حداقل اي كه انتظار منافع ديكي از مصاديق اجالي صدقه د.يش دهيافزا

 سنت حسنه وقف است.  ،خيلي كمتر است براي دهنده آن
ـ هاي ايثار و انفاق بودند، خود سعي حضرات معصومان كه اسوه ايـن   كردنـد  يم

 به دنبـال از انفاق و بخشش  وقت چيها در زندگي خود بكار برند. آنها دستورالعمل ر
هايي كه براي انفاق دانستند كه در اصل منظور از پاداشمنافع مادي نبودند. چون مي

ـ منظور بود، با ياگر هفتصد برابر شدن انفاق، از جهت مادبيان شده مادي نيست.  د ي
ه كـ افت، حـال آن ي يتحقق م السالم عليه يامام علثار و انفاق، مانند يا يها در مورد اُسوه

ا هفتصـد برابـر   ين دنيت اخالص داشتند، در ايدر نها السـالم  عليهم ه ائمه اطهارك يراتيخ
ـ يردنـد زم كم يتقسـ  صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم    امبريه پكء  يينمونه: از اموال ف ينشد. برا  ين

 يا ن، چشمهيشد و آن حضرت در آن زم السالم عليه طالب ياب بن يرمؤمنان، عليب امينص
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ـ   يم» نْبعي«ه به آن كرد كد آورد يپر آب پد  يگفتند. پس از فوران آب، حضـرت عل
: رد: كدرنگ آن را وقف  يب السـالم  عليه

ـ يك؛ ل)461 /13 : 1429ليني، (ك  ، يا خالصـانه  ن انفـاق ين چن
 ا نشد.يبرابر شدن باغ در دن 700سبب 

 . وقف سپري در برابر آتش دوزخ4-3-1
: : توصيه شده كه خود را از آتش دوزخ نگاه دارند مؤمناندر برخي آيات به 

ـ ر نجـات از آتـش هـم با   كف). 6(تحريم/  د از ي
در آخـرين   السـالم  عليـه علـي   .يـك گـر اعمـال ن  يق ديق عبادت باشد و هم از طريطر

آن  موجـب  بهاي كه كه يكي از اعمال حسنه آموزند يمخود به شيعيان خود  نامه وقف
ه اموالى را ك گاه آنتوان خود را از آتش دوزخ دور نگاه داشت وقف است. ايشان مي

: نوشتند:  ى خود مى نامه وقفردند، در ك در راه خدا وقف مى

از  لهيوسـ  نيبدردم، تا كن اموال را وقف يا) 448 /13 :1429(كليني،  
  ز از من دور باشد. يآتش دوزخ در امان باشم و آتش دوزخ ن

 . وقف راهي براي فرار از خسران4-3-2
سرمايه انسان عمـر اوسـت كـه بخـش زيـادي از ايـن سـرمايه صـرف          نيتر ياصل
ـ يقن مـال و سـرمايه مـادي    ي؛ بنابراشودمال و سرمايه مادي مي نآورد دست به  يمت

مال و سرمايه را بايد به  رو ازاينگزاف و هنگفت به نام سرمايه عمر هر انساني دارد. 
گونه به مصرف رساند كه ارزش عمر انسان را داشته باشد. بايد كاري كرد كه مال و 
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فـي   و انفـاق   وقف زبهتر ا يمال راه يگجاودان يو برا گردد؛ جاودانهسرمايه انسان 
چون آنچه جاودانه است فقـط خداسـت و    وجود ندارد. صالحات) اتي(باق سبيل اهللا

ـ اهر چه الهي و خدايي شود رنگ و بوي جاودانگي خواهد گرفـت.   را  قـت يحق ني
:  بيان فرموده اسـت:  مختلف يها انيها و ب به زبان آيات نوراني قران كريم
ـ  انيپا  آنچه نزد شماست) 96 /نحل(  و آنچـه نـزد    رديپـذ  يم

؛ )؛ 88 /قصص( ؛ ؛ است  ياوست،باق
تـا بـه    يا عامل صـالح يچ عمل يه) پس 26-27 /(الرحمن 
ـ پ ي»وجه اهللا«ت يرد و خصوصيبه خود نگ ييخدا نرسد، رنگ خدا نـد، دوام  كدا ني

: ديفرما يداوند م) خ96 /نحل( ه هيآ در. افتينخواهد 
ارزش آن را كـه   يچرا عمرين ؛ بنابراندارد ييدوام و بقا ديآور يشما به كف م آنچه

را   تينها يب ،يعاقل  چيه اي ندارد؟ يدوام  كه ميكن ياز حساب است صرف متاع  رونيب
 !زد؟ير يم ريامور محدود و حق يدر پا

 نكـه يا ياست برا يراه وصل كند. تينها يب را به تينها ياست كه ب يراه وقف
 ر، كار و عمـ وقف .ميبر بينص ميا آنچه داده ي هانداز و به ميريعمر خود را بگ متيق

ـ     و بابت كند ينم  عيرا ضا انسان ـ نها يصرف عمـر كـه ارزش ب  يدارد سـود ابـد   تي
وقـف   .يو خسران ابـد  انيفرار از ز  ياست برا يراه  وقف گر،يبه سخن د .دهد يم

ـ   صر از آنه عاست كه سور يعمل صالح  مصداق ـ گو يسـخن م و آن را موجـب    دي
: :شـمرد  يانسان از خسران م  يمنيا

ـ ا اميپ )3-1 /عصر(  آن  فيشـر  يسـوره  ني
 كدام عمل صالح، آورد. يصالح رو  اعمال  مگر آنكه به است، انيانسان در ز  است كه

 تيارزش بقـا و ابـد   ديبا آن عمل، دهد؟ يدرخور م ييانسان را بها ي هيما گرانعمر 
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ـ را نزد من به امانـت بگذار   باشد و خداوند فرموده است كه هرچه  داشته روز  تـا  د،ي
و خـدا   رهاند يرا از خطر اتالف م  انسان  مال وقف، .كنم يم  يدار شما نگه يبرا زاج

 )56: 1389بابايي، . (كند يآن م نيرا ام
ـ عمر خود را تباه نكن ديخواه يكه اگر م دهد يم اميپ ز،ين كهفدر سوره  از  و د،ي

 :ديبسپار  خداوند  عمر و دسترنج خود را به حاصل د،يبگذار يباق يزيخود چ
مـال  ) 46 /(كهف 

دار از نظر پاداش نزد پروردگارت يپا يهايكيا هستند و نيدن يور زندگيو فرزندان ز
مال و   سپردن يها برا راه نياز بهتر يكي ا،يآ. ز بهتر استيد و آرزو نيبهتر و از نظر ام

  نيارزشـمندتر ( عمـر   متيق  به آنچه ب،يترت نيبد ست؟ين  وقف جان خود به خداوند،
ـ  ،سنت نيو ا رود يهدر نم شده است،  حاصل انسان) هيسرما را از گزنـد   يعمر آدم

: نقل شده كه :  السالم عليهعلي از  .دهد يو اتالف نجات م يهودگيب
 شيپ  مگر آنچه ت؛بر گردن صاحب آن اس  يوبال  الم )59 :1376(ليثي، 

 ، و چه پيش فرستادني بهتر از وقف.فرستاده شود

 اي براي پيشرفت علمي و فرهنگي. وقف پشتوانه4-4
و  يمراكـز عبـاد   يبـرا  ياقتصاد ي هپشتوان نيتر عمده وقف،در طول تاريخ اسالمي 

امكـان را فـراهم سـاخت كـه      نيتنوع و گسترش موقوفات ا يحت .ه استبود علمي
مـردم در  از  ييهـا  و ماندگار ساخته شود و گروه و مساجد با عظمت مدارس علمي

گسترش  تعليمي و عبادي درنقش مراكز  آنها به تحصيل و تهذيب و عبادت بپردازند.
رو وقـف كـه    نيو بد ستيقابل انكار ن جامعهبه  يو فرهنگ يخدمات علم ي هارائو 

و  يبر روند توسـعه علمـ   يمهم رايبس ريتأث مراكز بود، نيا يو معنو يماد ي هپشتوان
 .داشت يممالك اسالم يفرهنگ
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 كرده است. فايرا ا يمهم العاده فوق نقش ياسالم يوقف در امر آموزش كشورها
هستند عـالوه بـر    يوقف مساجد كه عموماً آموزش در مساجد بود. ابتدا، وقف فهيوظ

 عنـوان  هب درس و بحث بود. دمتعد جلسات ليمحل تشك ،يمحل انجام فرائض مذهب
مسجد اعظم قم، محل تشكيل جلسات دروس علمي بزرگان و مراجـع تقليـد    نمونه،

متعددي از فقه، اصـول، اخـالق و تفسـير برگـزار      يها كالساست كه روزانه در آن 
 ياسـالم  تيوترب ميتعلمساجد در امر  نقشطلبه است.  ها دهو محل مباحثه  گردد يم

 خلـدون،  ابـن  مسجد را داشتند. يرم ظاهرشكل و ف  هيمدارس اول  كه است يتا حد
را مرهون اوقاف و فراهم بودن امكانات  ياسالم  يعلوم در كشورها  گسترش  و   رواج
 :ديگو يم  باره نيو در ا  داند يم  پژوهان دانش يبرا ليتحص  ادامه
ـ  يوستگيرواج بازار دانش و پ كنم يگمان م"  گـر يهـا و د  در دانـش  ميسند تعل
ـ   يبه سبب فراوان نيدر آن سرزم  يو كمال  يضرور عيصنا حضـارت   يعمـران و ترقّ

 ييهـا  يو مقـرّر  في) و كمك كردن به طالبان دانش از راه وظـا يني(تمدن و شهرنش
ـ بـا توسـعه    جـه ينت رو د شـود  يم نيآنان مع ياست كه از اوقاف برا  اوقـاف،  افتني

 )894 :1353، . (ابن خلدون"ديآ يفراهم م  طلبان علم موجبات رفاه

 . وقف يعني مسابقه در كارهاي نيك و پر كردن خألهاي جامعه4-5
را دعـوت   هـا  انسانوسيع دارند و آيات قرآني  يا گسترهميدان و  ها يپاكو  ها يخوب
). 148 /بقـره (   اين خيرات سبقت بگيرنـد:   يسو بهكه  كنند يم

امـر پيشـيني اسـت: اول اينكـه مؤمنـان بايـد        2ه پيشي گرفتن در خيرات مسبوق ب
هاي انجام كارهاي نيك مشخص شود؛ دوم خألهاي جامعه را شناسايي كنند تا زمينه

ـ خواهـد گرفـت    يشـ يپ يسـ كرا يزاينكه در انجام كارهاي خير سرعت بگيرند،  ه ك
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سـت،  يمـذموم ن  تنهـا  نهل يسبقت گرفتن در فضا. الزم به ذكر است كه رديسرعت بگ
نـد.  ك يسارتر مكمثالً، انسان متواضع را خا يرا سبقت در فروتنيه ممدوح است، زكبل
گـران  ينزد د رندهيسبقت گت يهم خود محبوب است و هم سبب محبوب ين سبقتيچن

ـ د يفزايبر انسان بكا بر يبر شود، كه سبب كاست. سبقت ناپسند و مذموم آن است  ه ك
 (جوادي آملي،. وهش خواهد بودكرد نده است و هم متّصف به آن مويوهكهم خود ن

1388:  7/459( 
ـ  ،كاررفته بهها  در آن ريخ واژة  كه ياتيآ  مجموع  از كـه هرچـه    شـود  ياستفاده م

 انسان صالح باشـد،  يو آخرت برا ايدر دن سازد و كينزد يانسان را به خداوند تعال
ـ الخ« كه نيتوجه به ا با) همچنين 2/120  :1409 (موسوي سبزواري،است.  ريخ  ،»راتي

افـاده عمـوم    جمـع محـال بـه الـف و الم،     ييالم است و از سو محال به الف و جمع
. اسـتاد  شود ياز واجبات و مستحبات م ها يخوب  همه  شامل  راتيالخ يكلمه كند، يم

-بصـورت جمـع و بـا الـف الم     "خيـر "گويد: آمدن جوادي آملي در اين زمينه مي
ـ خي ها كه راهه دارد ته اشاركن نيبه ا -(الخيرات) ـ ر فـراوان اسـت. راه خ  ي  ير بـرا ي

جوادي ( ست.يسان نيكهمه  يبرا باز است، اگرچه يا شهيسوت و پكدر هر  يهركس
به سنت وقف و با  اتيروا قياست كه با توجه به تشو يهيبد) 7/457: 1388آملي، 

 قياداز مصـ  يكـ يكـه   تواند يوقف م ع)،( معصومان ي هليوستوجه به انجام وقف به 
تاريخچه وقف گواه اين است كه واقفـان بـا شناسـايي خألهـاي جامعـه       باشد. ريخ

و اميد است دست اندكاران  اند داشته خألهااسالمي، با اوقاف تالش در پر كردن اين 
 و آموزش واقفان را در اين راستا سوق دهند. يرسان اطالعاوقاف، با 
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 »بِرّ«. وقف تالشي براي رسيدن به مقام 4-6
وقف انفاقي است كه اوالً سائل مستقيمي ندارد كه از شما بخواهد تا شما انفاق بكنيد، 

از وقف در آينده خواهند آمد فلـذا نـه واقـف آنهـا را      كنندگان استفادهثانياً خيلي از 
كه از او تشكر بكنند. هر چند انفاق كردن مصداقي  ننديب يمواقف را  آنهاو نه  نديب يم

مذكور) مقامي باالتر از انفاق  يها يژگيوانفاق با ( ردن است ولي وقفاز بِرّ و نيكي ك
ه وقف را عمل به آيه  توان يم رو ازاينعادي و ساده است. 

د تا از يرس امل) نمىكى (يكهرگز به ن ديفرما يم) دانست كه 92 /عمران آل(
را موضوعش انفاق يه مطلق است، زيآ يمحتوا. دييد انفاق نمايود دوست دارآنچه خ

 باشـد؛  »بـرّ «  قيمصاد  از يكي تواند يكه وقف م  است  يهيبد .هاست يداشتن از دوست
مالشـان را   ياشاره شده كه افـراد  يموارد  به  هيآ ريكه در تفس  نيا  با توجه به  ژهيو به

  نـام   به يجمله گفته شده كه شخص  از اند؛ شده  قيتشو ناًاياح اند و وقف كرده ايانفاق 
از  نهيو مصفا داشته كه همه در مد بايز  ينخلستان و باغ نهيمد  در  يانصار  ابو طلحه
ـ بوده و هر وقت پ يصاف  آب ي هچشم و در آن، گفتند يآن سخن م   آن  بـه  (ص)امبري

ـ  و وضو  فرمودند يم ليآب م  آن  از رفتند، يم  باغ ـ آپـس از نـزول    .گرفتنـد  يم  ي هي
 نيتـر  محبـوب   كه ديدان يم رد:ك و عرض آمد امبريطلحه خدمت پ ابو ادشده،ي فهيشر

 يبـرا  يا رهيخدا انفاق كنم تا ذخ  راه  در  را  آن  خواهم يباغ است و م نياموال من هم
ـ ا بـر تـو!   نيبر تو،آفر نيآفر بخ بخ ذلك مال رابح؛« رمود:ف امبريپ آخرتم باشد.  ني

كـه   دانـم  يم  من صالح« سپس فرمود: »تو سودمند خواهد بود ياست كه برا يثروت
و آن را  را عمل، امبريابو طلحه دستور پ .»يخود بده ازمندين شاوندانيآن را به خو

 يابوالفتـوح راز  ريتفس در) 2/793 : 1372 طبرسي،( كرد. ميبستگان خود تقس انيم
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ـ ا فرمـود:  ص)(امبريپ« ده:ش  گفته ادشدهي يماجرا انيدر پا ـ   ني و  دميشـن  يكـه گفت
 ديكه با چنان آن اهللا رسول ايگفت  .يخود وقف كن شانيمصلحت در آن دانم كه بر خو

 )4/427 : 1408 (ابوالفتوح رازي، وقف كرد. شانيرسول بر ا .ييفرما يكردن م
اشـت  د متيق گران اريبس يقرآن د،يالرش  هارون  همسر بده،يز گفته شده: نيهمچن

. به آن داشـت  ياريبس ي هعالقكرده بود و  نييو جواهرات تز وريكه آن را با زر و ز
«« ي هيآ به كرد، يم از همان قرآن تالوت كه يهنگام زرو كي

قرآن  نيمثل ا زيچ چيه در فكر فرو رفت و با خود گفت: هيبا خواندن آ، ديرس
ـ و با ستين  محبوب  نزد من را بـه دنبـال    يدر راه خـدا انفـاق كـنم و كسـ     ار  آن دي

آن را در  يو جـواهرات آن را بفروخـت و بهـا    نـات ييجواهرفروشان فرسـتاد و تز 
امروز هم  نديگو يمصرف كه م نانينش هيباد زاين دآب مور هيته يحجاز برا يها ابانيب

ـ نام يها وجود دارد و بـه نـام و   آن چاه يايبقا ـ  دهي مكـارم شـيرازي و   ( .دشـو  يم
 )3/4  :1374همكاران، 

 اي ويژه. وقف، صدقه4-7
در حديث نبوي كه  چنان صدقه دانسته شده؛ ينوع كار خوب ره ات،يروا زا يا در پاره

اطالق صدقه بر وقف، حبس،  )7/268 :1429(كليني،  : : آمده است
قبا، و نكسمرا، رـ آن اسـت   ير آن، بـرا يات فطر و نظاكو زات مال كز بر زينا، ع ه ك

صدقه  كه يوقت اما باشد. يمان و صدق متَصدق و واقف ميامور مزبور نشانه صداقت ا
 آن همـراه اسـت.    و مشـابه   هيهمچون جار ينيبا قرا وقف به كار رود، يفقط به معنا

 . كند يمويژه كه شواهد ذيل ويژه بودن آن را ثابت  يا صدقهوقف صدقه است اما 
 )،264/(بقره ««با توجه به آيه  اوالً:
و شده  نيت، غباريغبار منّت و گرد اَذ كباشد، با اند يف و شفّاف ميار ظريصدقه بس
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: ابـد ي يبه اوج عروج آن بار نمـ  يزيب، چيلم طكه جز ك يسته صعود به بارگاهيشا
اغلـب بـا    واقـف،  ازآنجاكهما . اخواهد بود) ن10 /(فاطر 

كـه از منـت و آزار    شود يشمرده م يا صدقه يو  وقف ست،ين  رو روبه هميموقوف عل
ن آن كم و امكان صعود و بار يافتن آامكان بطالن  نيبنابرا است؛ يخال مبطل صدقه،

 ل زياد است. به بارگاه حضرت متعا
) 2/(جمعه ن ثانياً: بر اساس آياتي چون 

«« ابق آيـه ط. مه نفوس استكيف بعثت، تزاهدان يتر مهماز 
باشد  يه صدقه ميه، همانا تأدكين مصداق تزيبارزتر از يكي )103/(توبه

ه اصل آن ثابـت و فـرع آن بـا دوام اصـل     كن مصداق صدقه، وقف است يتر املكو 
ـ ن مزيچ صدقه چون وقف، چنيخواهد بود و ه يمزبور، جار ت جاودانـه را واجـد   ي

ـ رقرار است و به موقوف علـيهم نفـع   قتي ملك يا رقبه وقفي بتا و ست.ين  اندرسـ  يم
ن خواهد بود و خداوند، قادم را چـون غـابر   ير العيروح صاحب آن در دار القرار، قر

محسـوب  ي متـوف و جزء اَعمـالِ بـرِّ م   )12 /(يس: نگارد:  يم
: از پيامبر گرامي اسالم نقل شده كه فرمودند:  رو ازاين. گردد يم

(ابـن ابـي جمهـور،     
مگـر از   شـود  ياو بسته م  عمل  يپرونده  رديكه فرزند آدم بم يزمان )3/260 : 1405
 كند.  دعا  او  يكه برا يفرزند صالح و ديمف علم ،(وقف) هيجار يصدقه: زيسه چ

 . وقف مظهر احسان به جهانيان4-8
: : را به عدل و احسان امر كرده است ها انسانخداي متعال 

   .باشد يم) و يك از مصاديق احسان همان سنت مستحبي وقف 90 /(نحل
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ن ين ايكباشد، ل يق احسان قُرْبيد از مصادياست و با يعباد يگر چه وقف، امر
ه كد متعبد و متقرّب به خداوند باشد، بليز باين» هيموقوف عل«ه كست ين معنا نيبد

ن، انسان يند. بنابراك يت ميفاكصحت وقف  يبرا يامر قُرْب يكتقرّب و تعبد واقف به 
سرپرست  يم و بيتي غير مسلمانان شخص كا اسيه يغذت يتواند مال خود را برا يم

بودن آن،  يشگيو هم يت اسالم و همگانيشرح صدر، سعه نظر، جامع .ندكوقف 
را مشمول لطف خود قرار دهد؛  يتيشد و سراسر گينديب يه جهانكد ينما يجاب ميا

ه شد؛ لذا وقف بر جامع ين معرفي، رحمة للعالمينين ديچن يه رسول گرامك چنان
ان و تعاون بر اثم ياعانت بر عص كه يمادام، يو حرب يافر، ذمك، اعم از مسلم و يبشر

««يم ركو  كه مباريز است و آينباشد، جا
گواه آن  )8 /(ممتحنه 

 )2/462 :1385(جوادي آملي،  باشد. يم

 گيري . نتيجه5

، احسان و همكاري و يدوست نوعدين مبين اسالم در راستاي تزريق روح برادري، 
ا در سطح . ر، هبه، صدقه، عاريه، و ..الحسنه قرض چونتعاون در جامعه، نهادهايي 

بين مسلمانان ايجاد كرده است. يكي ديگر از اين نهادها، سنت حسنه وقف  جامعه
است. سؤال اساسي كه اين پژوهش جواب دادن به آن را سرلوحه كار خود قرار داده 
اين است كه بر اساس آيات قرآن كريم وقف از چه كاركردهايي برخوردار است؟ با 

اركردهاي اين سنت حسنه پيدا نگاهي جامع نسبت به ك توان يمبررسي آيات قرآن 
 به موارد ذيل اشاره كرد: توان يمكرد كه از جمله آنها 
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كاركردهاي رساندن انسان به مقام ايثار و آزادگي است چون  نيتر ياصل. از 1
روح  گونه نيافرد واقف با آزاد شدن از بند مال، آن را در اختيار ديگران گذاشته و 

 كند. ان بر خود) را در خود تقويت و تثبيت مي(ترجيح ديگر يثارگرياآزادگي و 
. كاركرد اقتصادي وقف اين است كه با سوق دادن مالكيت خصوصي به سمت 2

فقرزدايي داشته باشد و هم از تمركز ثروت در دست  تواند يممالكيت عمومي هم 
گامي در راستاي تحقق عدالت  لهيوس نيبدكند و  مي محدود جلوگيري يا عده

 .شود يمحسوب اجتماعي م
 يا دهيو فا رياز آنكه خ شيو پ شيوقف بكاركرد ديگر وقف آن است كه  .3

 كند؛ يم يمعنو يها افتيواقف را دگرگون و مستعد در داشته باشد، گرانيد يبرا
و  هيو باران تزك رهاند يم و بيماري مال دوستي يجان او را از وابستگ رايز

 .كند يم يرا بر سر او جار يوارستگ
كاركرد ديگر وقف آن است كه سپر و مانعي در برابر آتش دوزخ است كه  .4

از خداي متعال اين سپر و امان را  تواند يم اش خالصانهفرد واقف با عمل صالح و 
 دريافت بدارد.

 نيتر ياصل. كاركرد ديگر وقف جاودانه ساختن سرمايه انسان است. چون 5
مال و  آوردن دست بهاين سرمايه صرف سرمايه انسان عمر اوست كه بخش زيادي از 

گزاف و هنگفت به نام  يمتيقن مال و سرمايه مادي ي؛ بنابراشود يمسرمايه مادي 
مال و سرمايه را بايد به گونه به مصرف رساند  رو ازاينسرمايه عمر هر انساني دارد. 

 اودانهجكه ارزش عمر انسان را داشته باشد. بايد كاري كرد كه مال و سرمايه انسان 
 اتيباق( في سبيل اهللا و انفاق وقف زبهتر ا يمال راه يجاودانگ يو برا گردد؛

 .جود ندارد) وصالحات
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 . كاركرد ديگر وقف پشتوانه بودن اين سنت براي علم و فرهنگ است.6
. كاركرد ديگر وقف اين است كه با شناسايي و پر كردن خألهاي جامعه، واقف 7

 .گرداند يمهاي نيك ن در كارا وارد مسابقه پيشي گرفتر
 . وقف تالشي براي رسيدن به مقام ابرار و نيكان است كه مقامي واالست.8
ويژه چون از دو ويژگي برخوردار است كه  يا صدقه. وقف صدقه است اما 9

خاص وقف است و آنها، يكي جاريه بودن آن حتي بعد از مرگ متصدق و واقف 
 مبتال شدن به خطر منت و آزار، هستند.است و ديگر در معرض نبودن آن از 

. اسالم ديني جهاني و پيامبرش رحمه للعالمين است و وقف احساني است 10
 شامل غير مسلمين هم بشود. تواند يمكه اختصاص به مسلمين ندارد و 
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